TERVETULOA KOTIIN
KAIKKI KANSAT

Ulkoilmapuuhia
Hanna Penttisen lähettikirje 5 / 9.10.2018
Hei ystävät,
syksyinen tervehdys Tokiosta! Viikot ovat vierähtäneet nopeasti ja
erityisen iloinen olen ollut siitä, kuinka kesän helteiden jälkeen on
ollut mahdollisuus nauttia viilenneistä ilmoista ja raikkaasta
ulkoilmasta. Sadepäiviä on tosin ollut yllättävän paljon, mutta se ei
ole
haitannut
menoa.
Reilu
viikko
sitten
lähdimme
seurakuntalaisten kanssa pienelle syysretkelle. Säätiedotus lupaili
sadetta iltapäiväksi, joten alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen
suuntasimme Hamuran lähistölle, naapurikaupunki Mizuhoon.
Siellä oli rauhallinen puistoalue, jossa ulkoilimme kolmen tunnin
ajan. Luontopolku kulki metsän läpi, josta jatkoimme matkaa
tutustumaan lähistöllä olevaan museoalueeseen. Museoalueella oli
suuri perinteinen riisinviljelijän talo ja riisipelto. Talossa oli
mahdollista pitää pieni lepohetki, istua alas ja jutustella mukavia.
Tällaiset yhteiset hetket tavallisen arjen lomassa ovat tärkeitä. On
mukava viettää seurakuntalaisten kesken aikaa muutoinkin kuin
sunnuntaisin ja oppia tuntemaan toisiamme paremmin. Nämä
mahdollisuudet ovat tosin harvassa, mutta ehkä juuri siksi ne ovat
niin virkistäviä.

Kaupungin keskellä puistoissa on
mahdollisuus nauttia luonnon
rauhasta.

Päiväkodilla on puolestaan vietetty aikaa ulkona
tavallista
enemmän
syksyisen
liikuntapäivän
harjoitusten merkeissä. Lapset harjoittelivat ahkerasti
ryhmävoimistelua, juoksua, kulkueessa kulkemista ja
erilaisia
pelejä.
Liikuntapäivä
oli
menneenä
viikonloppuna. Lasten perheet tulivat nauttimaan
harjoitellusta ohjelmasta ja viettämään hauskaa koko
perheen päivää. Kaikkien yllätykseksi sääkin oli
aurinkoinen ja suorastaan helteinen. On hienoa nähdä
perheitä yhdessä.
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Tapahtumaan kuului myös seurakunnan pastorin pieni tervetulotoivotus sekä puheenvuoro ja rukous.
Vaikka päiväkoti on seurakunnan ylläpitämä, lapsia ja heidän perheitään ei näy seurakunnan
jumalanpalveluksista. Siksi ajattelen, että nämä päiväkodin tapahtumat ovat pieni mutta tärkeä
mahdollisuus todistaa ja rukousten kautta muistuttaa, että on olevassa elävä Jumala, joka kuulee
rukoukset ja vastaa niihin.
Aivan pian saamme tänne Japanin kentälle ryhmän aktiolaisia! Kymmenen henkilön ryhmä, ”Mission
possible”, tulee tutustumaan Japanissa tehtävään lähetystyöhön reilun viikon ajaksi. He osallistuvat eri
seurakuntien jumalanpalveluksiin ja vierailevat parissakin päiväkodissa, myös Hamurassa. Aktiolaiset
ovat valmistelleet ohjelmaa ja lauluja aamunavauksiin. Itseäni jännittää tulkkina toimiminen, koska en
ole aiemmin siinä tehtävässä toiminut ja
omakin kielitaitoni on rajallinen. Rukoillaan,
että kaikki menee hyvin!
Olen vapaapäivinä käynyt Tokion suurissa ja
kauniissa puistoissa. Jumala on luonut
maailman ja luonnon kauniiksi ja Hän hoitaa
meitä sen kauneuden kautta. Syksy on
lempivuodenaikani ja täällä upea ruska-aika
on vasta edessäpäin. Nautitaan syksyn
väreistä
ja
luonnon
kauneudeusta!
Taivaallinen Isä on antanut meille niin paljon
kaikkea hyvää, että ainakin itse erehdyn liian
usein
ottamaan
monia
asioita
itsestäänselvyytenä.

Riisipeltojen reunoilla vahtia pitivät linnunpelättimet.
Rukouksin,

Hanna
Hanna Penttinen
Sähköposti: hanna.penttinen@sley.fi
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Sleyn talous on suurissa haasteissa tällä hetkellä. Toivon, että voit jatkaa edelleen Sleyn työn tukemista rukouksin ja
taloudellisesti. Voitko mahdollisesti harkita myös pientä tuen korotusta? Pienikin korotus säännöllisessä tuessa
merkitsee paljon. Pienistä puroista kasvaa suuri virta. Suurkiitos kaikesta tuesta!

Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitos viilenneistä ilmoista, arki on helpompaa kun ei ole jatkuvasti kuuma.
Kiitos yhteydestä seurakuntalaisten kanssa myös sunnuntaiden ulkopuolella.
Kiitos uskollisista lähettäjistä, jotka kantavat vastuuta lähetystyöstä kotimaassa.
Rukoilemme, että päiväkodin lasten vanhemmat kiinnostuisivat ja uskaltaisivat
perheineen tulla jumalanpalveluksiin.
Jumala, siunaa lokakuussa järjestettävä aktiomatka, varjele jokaista osallistujaa ja
sytytä kipinä lähetystyöhön.

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Hanna Penttisen työtä, voit laittaa haluamasi
summan Sleyn lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.
• henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta puh. 09 251 39
220 tai anna.poukka@sley.fi
• tai kirjoittamalla viestikenttään ”Hanna Penttisen rengas” + oma kotiseurakuntasi
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos
tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100
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